Voor de bepaling van de subsidie ontvangen wij verder graag de volgende AANVULLENDE
GEGEVENS:
DE VOLGENDE GEGEVENS AAN TE LEVEREN DOOR ALLE ORGANISATIES
(Algemene Subsidieverordening gemeente Maasgouw 2012 artikel 7):
een beschrijving van de activiteiten waar subsidie voor wordt aangevraagd, in dit
geval de subsidieperiode 2017 én 2018
een begroting en dekkingsplan van de kosten van de activiteiten, waar de
subsidie voor wordt aangevraagd, in dit geval de subsidieperiode 2017 én 2018.
Het dekkingsplan bevat een opgave van bij andere bestuursorganen of private
organisaties of personen aangevraagde subsidies of vergoedingen ten behoeve van
dezelfde activiteiten, onder vermelding van de stand van zaken daarvan
de jaarrekening 2015
de balans 2015
DE VOLGENDE GEGEVENS AAN TE LEVEREN INDIEN VOOR UW ORGANISATIE VAN
TOEPASSING:
A.

Een ledenlijst met peildatum 1 januari 2016 samen te stellen volgens de bijlage,
pagina 3.
De ledenlijst van 1 januari 2016 is noodzakelijk voor de subsidievaststelling van de
subsidieperiode 2017 en 2018.

B.

Een afschrift van de huurkosten 2015 voor de vaststelling van het jaar 2015 in te
dienen door:
Stichting Kré-Aktief
open jeugd-en jongerenwerkorganisaties

C.

Een afschrift van de huur/energiekosten 2015 voor de vaststelling van het jaar
2015 in te dienen door:
specifieke jeugdverenigingen (incl. waterscouting)

DE VOLGENDE GEGEVENS AAN TE LEVEREN INDIEN UW ORGANISATIE EEN EERSTE
AANVRAAG INDIENT
(Algemene subsidieverordening gemeente Maasgouw 2012 artikel 7, lid 3):
Indien een aanvrager voor de eerste maal een jaarlijkse subsidie aanvraagt, voegt hij
éénmalig de volgende bijlagen toe aan het aanvraagformulier.
een exemplaar van de oprichtingsakte
de statuten
het jaarverslag
de jaarrekening van het voorgaande jaar
de balans van het voorgaande jaar
*********************************************************************************************************************
Voor informatie/vragen kunt u contact opnemen met:
mw. D. Daelmans – van Driel, Afdeling Ontwikkeling,
Tel. 0475 – 85 25 00
of per mail : d.daelmans@gemeentemaasgouw.nl
*********************************************************************************************************************
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BIJLAGE
Indien van toepassing, volgens de subsidiecriteria, dient een LEDENLIJST MET PEILDATUM 1 januari 2016
als volgt worden samengesteld:
Instrumentale muziekgezelschappen
Schutterijen
Zangverenigingen (uitgezonderd kerkkoren):
- naam lid en adres/woonplaats
- geboortedatum
- geüniformeerd ja/nee
- vermelden welk instrument bespeeld wordt
***************************************************************************************************************************************
Specifieke jeugdverenigingen
Ouderenverenigingen (lokale koepelorganisatie)
Toneelverenigingen
Binnensportverenigingen
Buitensport- en overige sportverenigingen:
- naam lid en adres/woonplaats
- geboortedatum
- bij ouderenverenigingen vermelden of men lid is van een koepelorganisatie: ja/nee
***************************************************************************************************************************************
Volksdansverenigingen
Kunstzinnige vorming
Cultuurhistorie en heemkundekennis
Vrouwenverenigingen
Kindervakantiewerkorganisaties
Gespecialiseerd jeugd-en jongerenwerk
Specifieke sportorganisatie (Tandemclub Limburg)
Leidraad regionale/lokale patiëntenorganisaties:
- naam lid c.q. deelnemer en adres/woonplaats
***************************************************************************************************************************************
Buurtverenigingen:
- naam en adres gezinsaansluitingen
***************************************************************************************************************************************
Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO):
- naam lid en adres/woonplaats
- geboortedatum
- afschrift van diploma/certificaat MBvO-docent(e) of vergelijkbaar
***************************************************************************************************************************************
E.H.B.O.-verenigingen en Rode Kruis:
Overzicht met peildatum 1 januari 2015:
- aantal verstrekte nieuwe diploma’s met naam lid, adres/woonplaats, examendatum/geldigheid diploma
- aantal verstrekte verlengde diploma’s met naam lid, adres/woonplaats, examendatum/geldigheid diploma
- aantal verstrekte nieuwe AED-certificaten met naam lid, adres/woonplaats, examendatum/geldigheid
certificaat
- aantal verstrekte verlengde AED-certificaten met naam lid, adres/woonplaats, examendatum/geldigheid
certificaat
***************************************************************************************************************************************
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